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Notulen  

Algemene Ledenvergadering Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Waterland en Omstreken U.A. 

Het Bestuur van de Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Waterland en Omstreken U.A. dient conform de 
statuten ten minste éénmaal per jaar een gewone algemene vergadering (ALV) te houden en wel voor één 
juli van elk jaar.  

Als datum voor de algemene vergadering is door het Bestuur in overleg met de Raad van Commissarissen 
vastgesteld dinsdag  07 april 2020 en als  locatie het Van der Valk Hotel Volendam aan de Wagenweg 1 te 
1145 PW Volendam-Katwoude. 

In deze vergadering wordt:  
a. door het Bestuur verslag uitgebracht betreffende de (financiële) toestand van de maatschappij;  
b. de jaarrekening ter beoordeling en vaststelling voorgelegd;  
c. besloten over decharge van het Bestuur voor het in het afgelopen boekjaar gevoerde beleid, voor zover 

van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering bekend is gemaakt, en 
aan de commissarissen voor het door hen gehouden toezicht daarop;  

d. voorzien in de vacatures van het Bestuur en de Raad van Commissarissen;  
e. al datgene besproken wat door of met instemming van het Bestuur verder ter tafel wordt gebracht.  
 
De oproeping van een algemene vergadering door het Bestuur wordt ten minste veertien dagen tevoren 
bekend gemaakt, onder vermelding van de te behandelen agenda. 

 
Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar (=kalenderjaar 
- maakt het Bestuur de jaarrekening op, die aan de algemene vergadering ter vaststelling wordt 

voorgelegd.  
De jaarrekening gaat vergezeld van:  
- het advies van de Raad van Commissarissen;  
- de verklaring van de accountant, bedoeld in lid 3 van dit artikel, zo de daar bedoelde opdracht is 

verstrekt;  
- het jaarverslag;  
- de in artikel 2:392 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde overige gegevens voor zover het daar 

bepaalde op de maatschappij van toepassing is. 
 
De agenda is voorbereid en zal aan de hand van een PowerPointpresentatie plaatsvinden, 
waardoor de aanwezige leden de stukken kunnen goedkeuren en vervolgens décharge kunnen 
verlenen aan  het Bestuur en de Raad van Commissarissen voor het gevoerde beleid in  1919 en 
kunnen instemmen met de voorgestelde hoogte van de premierestitutie en de hoogte van de 
storting in de algemenen reserve. 
 
Kortom, aan alle vormvereisten uit  de statuten en het Burgerlijk Wetboek voor deze algemene 
ledenvergadering op 07 april 2020  is voldaan. 
 
 
 

http://www.onderlingezeevang.nl/
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Coronavirus / Pandemie 
Minister-president Rutte heeft bekend gemaakt dat de pandemie veroorzaakt door het 
coronavirus een intelligente lockdown noodzakelijk maakt en dat er regels zijn opgesteld welke 
beperkingen opleggen in de contacten tussen de burgers. 
 
Naar aanleiding van de opgestelde regels, zoals afstand houden, geen fysiek contact, de grootte 
van de bijeenkomende groep alsmede de risicogroepen heeft het Bestuur in een extra vergadering 
en na overleg met Chris van Toor van het Platform Onderlinge Verzekeraars (POV) besloten, gezien 
de leeftijdsopbouw van de leden, het aantal bezoekers van de ALV, de problematiek van het 
afstand houden, etc., etc. deze ALV af te gelasten. Het alternatief van een digitale ALV bleek, mede 
gezien het aantal leden  dat niet kan deelnemen, niet haalbaar. 
 
Overigens wordt een dergelijk besluit gesteund door de noodwet, die momenteel nog steeds van 
kracht is, waarin volgens artikel 6 (algemene vergadering verenigingen) het bestuur kan bepalen 
dat onder bepaalde voorwaarden leden geen fysieke toegang hebben tot de Algemene 
vergadering. 
 
Alle leden hebben bericht ontvangen over de afgelasting en dat zij alle stukken voor deze ALV via 
de site, dan wel op het kantoor (met inachtneming van de regels) konden inzien en hun vragen of 
bemerkingen konden indienen betreffende de stukken, de premierestitutie en het verlenen van 
decharge aan het Bestuur en de Raad van Commissarissen voor het gevoerde beleid in het 
boekjaar 2019.  
 
Er zijn geen negatieve reacties ontvangen en derhalve mocht het Bestuur er van uitgaan dat de 
stukken, de premierestitutie  etc. goedgekeurd zijn en het Bestuur en de Raad van 
Commissarissen decharge is verleend voor het gevoerde beleid in het boekjaar 2019.  
  
Het Bestuur spreekt de hoop uit dat 2020 opnieuw een goed jaar voor de Onderlinge mag worden 
en dat dit besproken kan worden in een gewone ALV in 2021. 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van de Onderlinge Waterland U.A. d.d. 21 april 2021. 
 
 
De secretaris van de RvC,   De voorzitter van de RvC, 
 
 
 
 
K. Beets.     J.G.M. Buijs. 
 
 
De secretaris van het bestuur,   De voorzitter van het bestuur, 
 
 
 
 
W. Vos.      W.A.M. Duijn. 
 


